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CONCEITO DE MEDITAÇÃO BÍBLICA 

• A Meditação Bíblica é o processo Espiritual e mental de se digerir os textos bíblicos 
de maneira que eles ganhem vida e atividade no ser humano. 

• É pensar e refletir os pensamentos de Deus. 

• A meditação bíblica diária é a chave do relacionamento íntimo com Deus. (Sl. 1.2,3) 

• No livro de Josué capítulo 1, versos 7 e 8, entendemos que o falar é natural do que 
medita; meditar é natural ao que ama; cuidar e obedecer é natural ao que ama, 
medita e que fala; prosperar e ser bem-sucedido é um fenômeno natural na vida do 
que obedece. 

• Meditar é submeter-se a exame interior; 

• É pensar; 

• É estudar; 

• É refletir Deus (reproduzir a imagem de Deus). 
 
QUATRO OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

• A meditação bíblica não é uma ginástica mental; 

• Não é uma prática mística; 

• Não é um estudo analítico da Palavra de Deus; 

• Não é nenhum método científico ou teológico para se ouvir ou discernir a voz de 
Deus. 

 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

• Meditar na Bíblia é comê-la com o espírito; 
 

• É digeri-la com a alma. Digerir alimentos é o processo de transformação desses 
alimentos em proteínas e substâncias assimiláveis ao corpo, no caso da “digestão 
da Bíblia” como um alimento espiritual é assimilar esse alimento à vida cotidiana; 
 

• Meditar na leitura bíblica é o processo pelo qual o Espírito Santo nos traz iluminação 
do caráter de Deus para transformação do nosso caráter; 
 

“A Teologia Cristã considera que o processo de revelação, aconteceu pessoalmente de 
Deus para os Profetas bíblicos, foi específica e não acontecerá de novo; assim como o 
processo de inspiração, foi dos profetas para as Sagradas Escrituras, para a formação do 
livro sagrado, igual, também não acontecerá de novo. O único fenômeno que continuará 
acontecendo até a volta do Messias é a iluminação, lâmpada para os nossos pés”. 

 

• Quem tem uma vida de meditação bíblica diária tem comunhão com a Bíblia e com 
o Deus da Bíblia; 
 

• Apenas os nascidos de Deus, os nascidos de novo, podem assimilar a Palavra de 
Deus ao seu espírito, alma e ao seu corpo.  
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Para que tenhamos a melhor experiência com a Bíblia e a melhor assimilação dos textos 
sagrados aconteça e tenha os efeitos desejados de transformação de mente, de mudança 
do paradigma humano para o de Cristo, o exercício de meditação bíblica exige disciplina, 
coração limpo (Salmos 24:3-6), humildade, alma e espírito quietos, resistência a voz de 
satanás (1 Pedro 5:8,9) e liderança do Espírito Santo em nós. 

 
AME A BÍBLIA 

• Crie o habito diário de meditação bíblica; 

• Busque um lugar tranquilo e em boas condições; 

• Prefira textos curtos, mas inteiros; 

• Leia-o até que todas as idéias possíveis, sugeridas pelo texto sagrado, sejam 
absorvidas; 

• Determine o tempo. 

• Medite sobre o texto bíblico durante todo o dia, buscando a aplicabilidade dele à vida 
(Sl. 119:97). 

 
RESULTADOS DA MEDITAÇÃO NO CARATER DE DEUS 

• Purificação do coração e das intenções; (Salmos 119:9) 

• Sensibilidade à voz de Deus; 

• Intimidade com Deus; 

• Entendimento do caráter de Deus; 

• Sabedoria; 

• Inteligência; 

• Consciência limpa; (Salmos 119:6) 

• Estabilidade espiritual; 

• Amor (Fruto do Espírito Santo - Gálatas 5:22). 

• Prosperidade e sucesso. 
 
UMA SUGESTÃO DE ORGANIZAÇÃO DO TEMPO PARA SUA MEDITAÇÃO DIÁRIA 

• 5 minutos: Oração de reconhecimento do poder de Deus e sua majestade; 

• 10 minutos: Louvor e Adoração a Deus; 

• 15 minutos: Intercessão por sua família, amigos, missionários, igreja, etc. 

• 30 minutos: Leitura e meditação bíblica. 
 
UM MODELO PARA AS SUAS ANOTAÇÕES 

Tenha um pequeno caderno ou agenda exclusivo para as anotações de cada tempo 
de meditação bíblica. Você ficará muito feliz em poder sempre voltar e ler como Deus falou 
com você, como Ele se mostrou, tudo o que Ele te prometeu, quanto de tudo já cumpriu e 
quais são as condições ainda não observadas por você. Muitos dos meus sermões surgiram 
completamente do meu tempo com Deus e das anotações que fiz nesse tempo. Outra coisa 
importante que aprendi nesse tempo só eu e Ele, é que Ele quer que eu seja igual a Ele em 
todo o Seu caráter, essa é a principal condição para que todas as Suas promessas sejam 
alcançadas por nós e isso só será possível pela meditação diária em Sua Palavra. Então 
observe em cada vez que você tiver que descrever o que o texto te mostrou como caráter 
de Deus, sempre será aquilo que Ele quer que você seja e/ou receba dEle.  
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As sugestões de anotações no caderninho são como no exemplo abaixo:   
 

• Data: 6 de fevereiro de 2018 – terça-feira  
 

• Texto: Êxodo 17:11-12  
 

• Versículo mais importante para mim: 12 "Porém as mãos de Moisés eram 
pesadas, por isso tomaram uma pedra, e a puseram debaixo dele, para assentar-se 
sobre ela; e Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do 
outro; assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs." 

 

• Caráter de Deus claro no texto: Intercessor e ajudador; 
 

• Uma Promessa de Deus para mim: Deus me promete ajuda enquanto em tiver que 
lutar. 

 

• A Condição para que essa promessa se cumpra hoje: O Senhor me fará 
conquistar sempre que estiver como Josué, em obediência ao Senhor. 

 

• Aplicação Pessoal: Decido hoje obedecer ao Senhor de forma incondicional, sem 
medo porque a Sua intercessão, a Sua ajuda, as Suas mãos me fazem prevalecer 
contra o meu inimigo, estando eu em obediência. 
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